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Benvolguts pares i mares, 
 
Comença un nou curs i aquest document us presenta les informacions inicials necessàries sobre el 
funcionament del nostre Institut Escola: calendari anual, horari, entrades i sortides... Algunes dades 
són generals per a tots i, d’altres, són específiques per a un nivell o per a un cicle o etapa.  
 
Us recordem que durant els mesos d’octubre i novembre es realitzaran les reunions d’aula on els 
docents us informaran dels objectius de cada nivell, les capacitats a assolir, les sortides i les colònies 
del curs. 
 
 
 

L’EQUIP 
 
L’equip de La Tordera està format per diversos professionals que depenen del Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, dels Ajuntaments de Sant Celoni i Santa Maria de 
Palautordera i de l’Associació de mares i pares d’alumnes de l’escola. Tots plegats formem un equip 
que treballa per oferir un projecte educatiu engrescador i coherent. 
 

Infantil  
Curs  Tutores  Especialistes  
P3 A Marta Sánchez i Liliana Ribot  

Sandra Rusiñol i Montse Mena (Psicomotricitat) 
Anabel Díaz (Música) 
Montse Mena i Montse Masó (suport) 
Sílvia Sánchez i Vane Sánchez (Anglès) 
Pilar Òdena (Ambients) 
Anna Estival (TEI) 
 

P3 B Natàlia Expósito 

P4 A Míriam Clopés 

P4 B Pilar Pou  i Laia Cabrero 

P5 A Glòria Anglada 

P5 B Mireia Cuenca  i Vanessa 
Sirvent 

 

EAP 
 
Carol Maynou 
 

Serveis Educatius 

 
Mònica Iglesias 
Albert Peix 
 

Servei Psicopedagògic 
(inf+prim) 

 
Núria Cortell 
Carme Vila 
 

Personal administratiu i serveis 

 
Montse Córcoles 
Carmen Ortiz 
Elisabeth Bek 
Anna Rafart 
Teia Padrós 
Eida Santillán 
Anna Sánchez 
 

 
  



 

 

CALENDARI CURS 2018-2019 
 
El calendari escolar del curs 2018-2019 va ser aprovat en Consell Escolar. 
Inici del curs escolar a l’IE La Tordera:  12 de setembre de 2018 
 
La Tordera, com a escola mancomunada de Sant Celoni i Santa Maria de Palautordera, no pot recollir en el seu 
calendari de festes  la proposta dels dos Consells Escolars Municipals. Recull una festa de cada localitat.  
 
● 10 de setembre de 2018  (Sant Celoni) 
● 28 de gener de 2019 (Santa Maria de Palautordera) 
 
Dies de lliure disposició:  
(No coincidents amb la totalitat de les escoles de Sant Celoni i Santa Maria de Palautordera.) 
▪ 2 de novembre de 2018  
▪ 7 de desembre  de 2018  
▪ 4 de febrer de 2019  
▪ 4 de març de 2019  
 
El centre escolar romandrà obert de l’1 de setembre al 30 de juny.    
Jornada Intensiva: 

▪ 21 de desembre de 2018  
▪ Del 10 al 21 de juny de 2019  

 
Vacances :   
Nadal:  Del 22 de desembre de 2018 al 7 de gener 2019,  ambdós inclosos. 
Setmana Santa: Del 13 al 22 d’abril de 2019 , ambdós inclosos. 
Estiu: A partir del 22 de juny de 2019 . 
 

HORARI ESCOLAR 
 
Horari del centre   
 
Educació Infantil i Primària 
 

 
Dilluns, dimarts, dijous i divendres de 8:30h a 12:15h i de 15h a 
16:30h. 
Dimecres de 8:30h a 12:30h. 
Cada dia de 12:15h a 15h per als alumnes que utilitzen el servei de 
menjador. 

 
Horari d’assistència a classe   
P3 
Del 12 al 14 de setembre 
 
 
 
A partir del 17 de setembre 
 
 
 

 
Horari específic d’adaptació: entrada esglaonada per grups (no hi ha 
servei de menjador). 
A les tardes no hi haurà classe a P3. 
 
Dilluns, dimarts, dijous i divendres de 8:30h a 12:15h i dimecres de 
8:30h a 12:30h. De 15h a 16:30h cada tarda, excepte dimecres. 
I de 8:30h a 16:30h per aquells alumnes que utilitzin el menjador. 

P4 i P5 
A partir del 12 de setembre 

 
Dilluns, dimarts, dijous i divendres de 8:30 a 12:15h i dimecres de 
8:30h a 12:30h. De 15:00h a 16:30h cada tarda, excepte dimecres. 
I de 8:30h a 16:30h per aquells alumnes que utilitzin el menjador. 
 

  
HORARI D’ATENCIÓ A SECRETARIA:  
De dilluns a divendres de 8:30h a 9h- dimarts i div endres de 15h a 16:30h.  



 

 

OCTUBRE 
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  Festius 

Vacances  Nadal: Del 22 de desembre de 2018 al 7 de 
gener de 2019 

Vacances de Setmana Santa: Del 13 al 22 d’abril de 2019 

  Dies de lliure 
disposició 

2 de novembre de 2018 
7 de desembre de 2018 
4 de febrer de 2019 
4 de març de 2019  

  Festa local 
10 de setembre de 2018 Sant Celoni 

 28 de gener de 2019 Palautordera. 

Horari:  
Infantil i primària: De 8:30 a 12:15 i de 15:00 a 16:30 dilluns,dimarts, dijous i divendres. 
Dimecres de 8:30 a 12:30. 
ESO:Tots els dies de 8:30 a 15:00.  
Jornada Intensiva : 21 de desembre i del 10 al 21 de juny.                             
Inici clases d’infantil, primària i ESO: 12 de setembre.  

CALENDARI ESCOLAR  2018-2019 



 

L’ADAPTACIÓ DELS NENS I NENES DE 3 ANYS 
 
 
Aquest és el primer curs dels vostres fills i filles a l’escola, tant si ja han anat a la llar d’infants com si 
aquesta és la seva primera experiència d’escolarització, viuran molts canvis i novetats. 
Per això, és important que tinguem en compte les seves necessitats a l’hora d’incorporar-se a l’escola. 
El coneixement mutu, l’intercanvi d’informació, i un procés gradual d’entrada a l’escola són mesures 
que des del moment de la matriculació fins a l’inici del curs adoptem per assegurar als nens i nenes 
una entrada plaent. 
Per tot això farem unes trobades individuals amb la tutora i  educadores que atendran els vostres fills 
i filles i, finalment, l’entrada esglaonada (en petits grups). 
Sabem que aquestes propostes us poden representar un esforç, però estem convençuts que facilitarà 
la seva adaptació. 
 
 
Organització i horaris dels primers dies d’adaptaci ó 
Cada família té assignat un grup i un horari propi durant els tres primers dies d’escola. 
Aquesta informació ha estat enviada per correu electrònic i correu ordinari, si no l’heu rebuda sol·liciteu-
la. 
 
 
Trobada individual  inicial 
Es realitza abans del torn de l’entrada esglaonada. Cada família té assignat un dia i una hora per trobar-
se amb la seva tutora. 
 
 
Entrada esglaonada 
Cada nen/a té assignat un grup d’entrada pels primers dies d’escola 
Quadre d’horari d’entrada esglaonada dels grups de cada aula de P3: 
 
 
 

Horari d’entrada  Dimecres 12  Dijous 13  Divendres 14  

8:30 a 10:00 
 

Entrada grup 1 Entrada grup 2  

10:30 a 12:00 
 

Entrada grup 2 Entrada grup 1  

8:30 a 12:00 
 

  Entrada grup 1 
Entrada grup 2 

 
*Els alumnes que entren a les 10:00h. han de venir esmorzats de casa. 
*El divendres esmorzen a l’aula.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ASSISTÈNCIA I PUNTUALITAT 
 
L’assistència a classe : 
L’assistència a classe és obligatòria i qualsevol falta d’assistència s’ha de comunicar i justificar a 
l’escola.  
 
Quan un alumne ha de sortir durant l’horari escolar, els pares o tutors heu de signar un justificant a la 
consergeria de l’escola en el moment de venir a buscar-lo. 
 
Puntualitat: 
L’horari d’inici de l’activitat escolar és les 8:30h del matí.  
Pel bon funcionament del centre és necessari que tothom arribi a l’hora establerta. Els retards, igual 
que les absències, hauran de ser degudament justificats. 
 
 
ACOMPANYAMENT D’ENTRADES I SORTIDES A EDUCACIÓ INFA NTIL 
 
Tant a les entrades (8:30h) com a les sortides (16:30h), els pares i mares de parvulari haureu 
d’acompanyar i recollir els nens i nenes a l’aula. 
Els pares o acompanyants de parvulari sou els encarregats d’ajudar els nens i nenes a deixar les seves 
pertinences al penjador. És important acomiadar-se dels nens/es i anunciar a la mestra que l’alumne/a 
ja ha arribat. Així com acomiadar-se a l’hora de marxar. Aquest és un moment que les mestres 
prioritzem l’atenció als alumnes. Si alguna família té necessitat de comentar algun aspecte dels vostres 
fills, recordeu que podeu sol·licitar entrevista amb la tutora o buscar algun espai. 
Els encàrrecs s’han de portar sempre per escrit, penjar-los a la cartellera d’entrada a l’aula i  anunciar-
los a les mestres. 
La sortida de migdia (dilluns, dimarts, dijous i divendres a les 12:15h i dimecres a les 12:30h) i l’entrada 
de la tarda (15:00h), es faran amb l’acompanyament de les mestres; els pares i mares no entren a les 
aules. 
Es deixarà un temps per a poder realitzar l’entrada i l’acomiadament amb tranquil·litat, es prega  
puntualitat a l’hora d’arribar i a l’hora de recoll ir els alumnes. 
Les portes del recinte escolar s’obriran a les 8:30h i hi haurà una persona del centre que vigilarà la 
correcta entrada, i que cap alumne pugui sortir sol de l’escola. L’horari d’inici de l’activitat escolar és a 
les 8:30h del matí. La responsabilitat dels nens i nenes és de les famílies fins a l'arribada a la seva 
aula. 
Els alumnes que arribin més tard hauran de dirigir- se a la consergeria del centre i seran 
acompanyats a l’aula per la conserge. Els pares no podreu accedir a les aules. 
 
La recollida dels alumnes a la tarda és a les 16:30h. Aquells alumnes/es que no puguin ser recollits, 
per diversos motius, se’ls acompanyarà al servei ludoteca del centre i la família haurà d’abonar l’import 
de l’activitat. 
 
Recorregut d’entrades i sortides a Educació infanti l 
 
Entrada 8:30h del matí i la sortida a les 16:30h de  la tarda:  
P3: A les 8:30h i a les 16:30h heu d’entrar per la porta del carrer del parvulari i accedir per les aules 
pel passadís.  
P4 i P5: A les 8:30h i a les 16:30h heu d’entrar per la porta del carrer del parvulari i accedir a les aules 
per la porta de cada classe a través del pati . 
 
Sortida a les 12:15h/12:30h del migdia i entrada a les 15:00h de la tarda: 
P3: A les 12:15h/12:30h els grups us esperaran a la rambla (porta de Primària) i els heu d’acompanyar 
a les 15:00h al petit vestíbul de l’entrada del Parvulari on les mestres de P3 els rebran. L’entrada es 
farà per la porta principal del centre. 
P4 i P5:  A les 12:15h/12:30h els grups us esperaran a la rambla (porta de Primària) i a les 15:00h les 
mestres rebran els nens/es a la porta d'entrada al pati d'infantil, al costat de la porta del menjador. 
En cas de pluja, al migdia, la recollida dels alumnes de P3 serà a l’Àgora; i P4 i P5 serà a les aules. 
 



 

DISTRIBUCIÓ D’ESPAIS 
 
La distribució d’aules i d’espais és la següent : 
 
● Aules de Parvulari   Planta baixa passadís verd 
● Aules de Cicle de mitjans  Primera Planta passadís taronja 
● Aules de Cicle de grans  Primera Planta passadís groc 
● Aules d’ESO   Mòduls annexos a l’escola 
● Aula de Laboratori i Tecnologia   Mòduls annexos a l’escola 
● Aula de Música   Primera planta passadís taronja 
● Aula Mediateca-informàtica Planta baixa passadís lila 
● Aula Mediateca-bibliotecaPlanta baixa passadís lila 
● Aula Mediateca-audiovisuals Planta baixa  passadís lila 
● Aula Psicomotricitat  Planta baixa passadís verd 
● Gimnàs    Planta baixa passadís lila  
● Secretaria/bidell/Equip Directiu Planta baixa àgora 
● Menjador    Planta baixa 
● Aula Servei psicopedagògic Primera planta passadís taronja 
● AMPA    Planta baixa passadís lila 
 
 
REUNIONS, ENTREVISTES 
 
Dins del projecte educatiu de La Tordera prioritzem totes les mesures encaminades a mantenir una 
relació fluïda entre els pares i mares, tutors/es o educadors/ es del centre. 
Per això, donem importància als moments d’entrada i sortida de l’escola. Aquest contacte ha de servir 
per a comunicar petits encàrrecs o novetats i atendre més acuradament les necessitats dels alumnes. 
 
Al llarg del curs es programen entrevistes per poder parlar amb detall de cada alumne/a amb la seva 
família. Cada mestre/a informarà de l’horari previst d’entrevistes amb les famílies. A més a més de la 
reunió d’inici de curs i de les reunions d’aula dels mesos d’octubre i novembre. 
 
El servei psicopedagògic realitzarà entrevistes amb les famílies que ho sol·licitin al tutor/a. 
 
 
PAGAMENT DEL MATERIAL ESCOLAR, SORTIDES I COLÒNIES 
 
Tot el material fungible, de consulta o treball és col·lectiu i es compra des de l’escola. 
Les despeses de material fungible, així com el cost de les sortides escolars i sortides culturals, es 
cobraran en el compte bancari d’activitats de l’escola. 
Aquest import es fracciona en quatre quotes: setembre, octubre, febrer i abril . Es farà una liquidació 
de despeses al juny , per si hi ha hagut una variació del previst.  
 
El pagament de les quotes és imprescindible per obtenir els materials i realitzar les sortides i colònies 
del curs. L’abonament de les quotes es proposa per domiciliació bancària. Us facilitarem un full per 
autoritzar els cobraments i donar les vostres dades. A les famílies que heu optat per l’ingrés us 
informarem del número de compte on cal ingressar les quotes. 
No es podrà realitzar pagaments en efectiu a la secretaria del centre.   
El cost del material fungible per al curs 2017-2018, que ha estat aprovat pel Consell Escolar, és de 95€ 
per als alumnes d’educació Infantil i Primària. 
 
A la reunió de curs dels mesos d’octubre i novembre, se us informarà de les sortides i colònies que es 
realitzen a cada curs. El pagament de les colònies, per a aquells cursos que en fan, s’incorpora a les 
quotes i es pot fer íntegrament afegit a la quota del mes d’octubre o de forma fraccionada, a l’octubre 
i al febrer. 
 
 



 

EDUCACIÓ INFANTIL : QUÈ CAL PORTAR 
 

P3 
 

QUÈ HA DE PORTAR CADA 
NEN/A 

 
COM 

 
OBSERVACIONS  

 
FOTOGRAFIA DE LA FAMÍLIA 

  
Donar a la tutora 

 
AMPOLLA D'AIGUA O 
CANTIMPLORA 
 

 
Marcat amb el nom 

 
Es porta de casa 
diàriament 

 
CARMANYOLA, 
BOSSETA I TOVALLÓ DE 
ROBA PER L’ESMORZAR 

 
 
Marcada amb el nom 

Se l’emporten cada dia. 
La carmanyola ens 
permet reduir residus 
d’embolcalls 

 
BOSSA GRAN DE ROBA O 
MOTXILLA 

 
Marcada amb el nom 

 

 
 
MITJONS ANTILLISCANTS 
 
 
 

Els mitjons han de ser 
antilliscants, han d’estar 
marcats i es deixaran a 
l’escola. 

Es tornaran per rentar 
periòdicament. 

 
 
 
MUDA 
(Només els alumnes amb poc 
control d'esfínters) 

Dins d’una capsa de 
sabates (marcada) 
Pantaló curt/llarg 
(segons la temporada), 
samarreta i/o jersei, 
calçotets/calces i 
mitjons. 

Cada mare/pare revisarà 
que la muda estigui 
completa. 
Tota la roba ha d’estar 
marcada. 

 
MOCADORS DE PAPER I 
TOVALLOLETES 
 

Una capsa i un paquet Són d’ús col·lectiu i en 
tornem a demanar quan 
s’acaben 

 
XANDALL O ROBA CÒMODA i 
VAMBES AMB VELCRO 
 

Sempre han de venir 
amb roba còmoda. 
 

 

 
BOSSA DE ROBA AMB EL 
LLENÇOL  pels nens que  es 
queden a menjador 
 

Llençol amb gomes 
ajustables mida de llit de 
bressol, marcat amb el 
nom 

Se l’emporten a casa 
periòdicament 

 
MATERIAL  ESCOLAR 

Tot el material fungible, de consulta o de treball és 
col·lectiu i es  compra des de l’escola. 

Recordeu que heu de portar el qüestionari, el llibre blanc, el mòbil del desig, la fotografia 
de família i la capsa del tresor el dia de l’entrevista individual inicial. 

 
 



 

P4  i P5 
QUÈ HA DE PORTAR 
CADA NEN/A 

 
COM 

 
OBSERVACIONS 

 
AMPOLLA D'AIGUA O 
CANTIMPLORA 
 

 
Marcat amb el nom 

 
Es duu de casa diàriament 

 
CARMANYOLA, 
BOSSETA I TOVALLÓ 
DE ROBA PER 
L’ESMORZAR 

 
 
Marcada amb el nom 

 
Se l’emporten cada dia. 
La carmanyola ens permet 
reduir residus d’embolcalls 

P4: UN PARELL 
MITJONS 
ANTILLISCANTS 
 
P5: UN PARELLS DE 
MITJONS 
ANTILLISCANTS 
 
 

Els mitjons han de ser 
antilliscants, han d’estar 
marcats i es deixaran a 
l’escola. 

 
Els rentarem a l’escola 
periòdicament.  

 
BOTES I 
IMPERMEABLE  
 
 

 
Marcat amb el nom 
 

 

 
MOCADORS DE 
PAPER  
 
 

 
Una capsa  

Són d’ús col·lectiu i en 
tornem a demanar quan 
s’acaben 

 
XANDALL O ROBA 
CÒMODA i VAMBES 
AMB VELCRO 
 

 
Sempre han de venir amb 
roba còmoda.   
 

 

 
MATERIAL  ESCOLAR 
 

Tot el material fungible, de consulta o de treball és col·lectiu 
i es  compra des de l’escola. 

 
SORTIDES I COLÒNIES 
 
Durant el curs es realitzen algunes sortides o excursions fora del recinte escolar. 
L’objectiu d’aquestes sortides és sempre pedagògic, per la qual cosa és molt important l’assistència de 
tots els nens i nenes. 
Les excursions de tot el dia seran notificades amb prou temps perquè pugueu confirmar l’assistència 
del vostre fill / filla i preparar la motxilla segons les instruccions que us donarem. 
Les petites sortides pel voltant de l’escola o pels municipis, us seran comunicades però no caldrà cap 
més requisit que la signatura d’una autorització que tindrà validesa per totes les sortides d’aquestes 
característiques durant el curs. 
De les colònies se us informarà a la reunió de curs durant el mes d’octubre o novembre al curs de P5. 
 
 
 
 
 



 

PISCINA (P5)  
 
Els nens i nenes de P5 aniran a la piscina municipal de Sant Celoni  “Sot de les Granotes”. Aquesta 
activitat està subvencionada per l'Ajuntament de Sant Celoni i s’iniciarà a l’octubre. 
Aviat us arribarà informació més detallada sobre l’activitat i tot allò que necessitaran els alumnes.  
 
 
ESMORZAR 
 
Com a Escola Verda que som treballem l’activitat de l’esmorzar en dos aspectes: 
 
Per una alimentació saludable dels infants: 
És important  que els nens i nenes esmorzin a casa i no arribin en dejú a l’escola.  
Per a l’hora d’esmorzar a l’escola us demanem que portin una peça de fruita o petit entrepà i eviteu 
afegir a l’entrepà el consum de sucs de fruita comercials i pastisseria industrial que contenen un grau 
excessiu de sucres, i làctics envasats. 
 
Per a reduir els embolcalls i envasos dels esmorzar s:   
Us demanem que porteu l’entrepà dins d’una carmanyola o similar per tal d’evitar embolcalls de plàstic, 
paper i alumini.  
 
Recordeu que els divendres és el dia de la fruita a l centre. 
 
 
ANIVERSARIS 
 
Si voleu celebrar l'aniversari del vostre fill, podeu dur un pastís, coca o galetes per acompanyar la festa. 
Us demanem que el pastís o coca estigui tallada i que no porteu regals, caramels, sucs, ni altres 
llaminadures. 
Si voleu convidar els companys/es de classe a una festa, tan sols es repartiran invitacions des de 
l’escola si tots els nens i nenes de la classe hi estan convidats. 
 
MENJADOR 
 
El servei de menjador és de 12:15h/12,30h a 15h i començarà a funcionar des del primer dia de curs 
(12 de setembre ) per P4, P5, Primària i Secundària.  
El menjador per a P3, començarà a partir del dilluns 17 de setembre.  
El servei el realitzarà un equip d’educadors/es contractades per l’AMPA (veure informació adjunta). 
 
BON DIA 
 
El servei de “Bon dia”,  començarà a funcionar des del 12 de setembre  a partir de 2/4 de 8 h del matí 
per a tots els alumnes del centre excepte per a P3 que s’iniciarà el dilluns 17 de setembre.  
Aquest servei també està gestionat per l’AMPA (veure informació adjunta). 
 
SALUT 
 
Quan un nen/a presenta símptomes de malaltia, cal que es quedi a casa perquè a l’escola no el podem 
atendre correctament i pot ser font de contagi pels companys/es.  
És important no portar cap nen/a a l’escola que: 

● Tingui febre 
● Erupcions a la pell (excepte si el metge certifica per escrit que no és contagiós) 
● Muguet (fongs) 
● Parasitosi (polls, cucs...) 

Cal que, un cop diagnosticada la malaltia, es comuniqui al centre per si s’ha de prendre alguna 
precaució. 
Quan un alumne/a presenta símptomes de malaltia en horari escolar, es trucarà als pares o tutors 
perquè el vinguin a buscar. 



 

Un nen/a està recuperat quan pot participar en totes les activitats escolars (també educació física, 
piscina, pati,...) 
Com a norma general no podem donar medicaments a l’ escola. Només excepcionalment amb 
prescripció mèdica 
 
 
 
PLA SEQTOR 
 
En cas d’emergència (risc d’accident químic de la indústria de Sant Celoni) si s’activés el PLA 
SEQTOR, quan les autoritats alertin a tota la població, l’escola haurà de seguir el protocol de 
confinament establert pel PLA. En aquest cas no es poden venir a buscar els nens a l’escola fins que 
es comuniqui pel procediment establert per les autoritats. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Institut Escola la Tordera 

 
Centre mancomunat de Santa Maria de Palautordera – 

Sant Celoni 
 

Passatge Margarida, 1 
Tel 93 848 47 98 

 

Web: blocs.xtec.cat/latordera/  


